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NA CONTRAMÃO DA CRISE EM
MINAS, EXTREMA AVANÇA E A

VIDA DA POPULAÇÃO MELHORA 
2018 foi um ano intenso. Os municípios mineiros 
viveram sua pior crise financeira, muitos ainda não 
sabem como pagar o 13º salário dos servidores e 
outros serviços básicos.

O Governo do Estado deixou de repassar mais de R$ 
10 bilhões às prefeituras, Extrema deixou de receber 
cerca de R$ 25 milhões e, mesmo com um novo 
governo, esta situação não será resolvida rapidamente. 

Diante de uma situação assim, é preciso ainda mais 
rigor e responsabilidade na Administração. Várias 
medidas foram implantadas para reduzir custos e 
economizar.

Na contramão da crise, Extrema avançou com 
investimentos na educação, saúde, infraestrutura 
urbana, habitação, nos cuidados com a zona rural e 
na atenção às pessoas. E o resultado apareceu, a nota 
do IDEB voltou a crescer, depois de quatro anos sem 
bons resultados, a Educação Municipal teve um ótimo 
desempenho medido pelo Ministério da Educação.

Enquanto a crise desemprega milhões de brasileiros, 
somos mais uma vez a cidade que mais criou 
empregos no Sul de Minas e na Região Bragantina. 
Enquanto vários municípios diminuem os serviços de 
saúde por falta de recursos, Extrema bate o recorde 
em cirurgias realizadas com recursos do município.

Mas os desafios não param, 2019 chega otimista. O 
Brasil terá um novo presidente e Minas Gerais, um 
novo governador. O país respira com mais otimismo 
e a economia promete um cenário melhor para todos.

Este é o momento de darmos as mãos, celebrarmos o 
Natal com muita fraternidade e seguirmos para 2019 
com o coração repleto amor.

JOÃO BATISTA DA SILVA
Prefeito 

JULIANO MAXIMINO DE TOLEDO
Vice-prefeito 
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• Governo  
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• Procuradoria-Geral do Município
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• Desenvolvimento Econômico
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• Recursos Humanos
 Eliane Alvarenga
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 André Koga
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• Assistência Social
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 Paulo Henrique Pereira
• Obras e Urbanismo 
 Leonardo Teixeira Chagas
• Cultura
 Pablo Farina Prego Junior
• Turismo
 Ana Paula Odoni Michelini  
• Esporte, Lazer e Juventude
 Edmundo Lopes da Silva
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TURISMO: UMA EXTREMA MELHOR 
E MAIS BONITA PARA TODOS 
Para o Turismo ser, de fato, um grande gerador 
de emprego e renda no município é preciso fazer 
investimentos consistentes na área. Profissionalizar a 
equipe de trabalho, cuidar com todo carinho dos atrativos 
turísticos, ofertar o maior programa de qualificação 
profissional já realizado na cidade, entre outras ações. E 
isto foi feito. Mas é também preciso entender, respeitar 
e resgatar a identidade da cidade em sintonia com 

os moradores. O projeto de revitalização das praças 
Presidente Vargas  e Coronel Simeão envolveu 
comerciantes, taxistas, moradores, produtores rurais, 
artesãos, educadores e vereadores entre outras 
categorias que participaram com sugestões e críticas. 
É o projeto municipal que envolveu o maior número de 
pessoas na sua realização, afinal, a praça é de todos 
nós e voltará a ser um cartão-postal de Extrema.

Projeto de reforma da Praça Presidente Vargas e da Praça Coronel Simeão, no Centro

Comida de Boteco 2018 Reunião do ComturApresentação do Plano de Marketing Extrema Qualifica

Press Trip com a imprensa Festival Sabores da Roça Reunião Circuito Serras Verdes

CONFIRA MAIS AÇÕES: 



  FINALIZADOS
• Implantação da rede de saúde mental: 

inclusão do neurologista e psiquiatria 
infantil;

• Ampliação das especialidades que são 
ofertadas no Centro de Especialidades 
Médicas (CEM);

• Ampliação dos serviços odontológicos 
municipais;

• Agilização dos exames de Papa Nicolau 
com resultado quinzenal.

  EM ANDAMENTO
• 2ª fase do Hospital Municipal;
• Rapidez e facilidade nos resultados de 

exames (pela internet);

• Implantação do projeto “Mães de 
Minas”;

• Construção de nova UBS no Salto 
(desapropriação já feita, no valor de

 R$ 124.867,98, referente a terreno de 
3.476 m²), Forjos (desapropriação já 
feita, no valor de R$ 42.744,80, referente 
a terreno de 1.190 m²), Fazenda do 
Matão e Jardim Bela Vista; além de sede 
própria do Juncal;

• Continuidade dos mutirões de cirurgias 
de alta complexidade;

• Melhoria contínua no sistema de 
cuidados com animais;

• Informatização de todas as 
áreas da Secretaria de Saúde, 
com implantação do prontuário 
eletrônico;

• Melhoria contínua no processo de 
gestão administrativa.

 SERÃO INICIADOS EM 
BREVE

• Descentralização do Centro de 
Imunização;

• Ampliação da Farmácia de Minas na 
Praça da Saudade;

• Construção do “Polo” (Academia da 
Saúde);

• Construção das UBSs das Furnas;

• Construção de nova UBS na Vila 
Esperança;

• Programa de estímulo ao 
aleitamento materno e parto normal.

 MUDANÇA DE PLANOS
• Criação do Centro Municipal de 

Diagnóstico por Imagem. 
(Como o investimento e o custo 
da manutenção de um espaço 
como esse são muito altos, a 
Administração Municipal entendeu 
que, neste caso, a terceirização do 
serviço é mais viável).

6

SAÚDE MELHOR E MAIS EFICIENTE 
A CADA DIA

EM DOIS ANOS DA ATUAL ADMINISTRAÇÃO, MAIS 
DE 60% DOS PROJETOS DA ÁREA DE SAÚDE 

PREVISTOS NO PLANO DE GOVERNO JÁ FORAM 
FINALIZADOS OU ESTÃO EM ANDAMENTO:



O Centro de Especialidades Médicas 
(CEM) realiza atendimentos agendados 
previamente, diferentemente do Pronto 
Socorro, que se caracteriza por sua urgência 
e emergência. Esses agendamentos devem 
ser feitos com encaminhamento médico e 
diretamente nos PSFs.  A Secretaria de Saúde 
conta com uma equipe de especialistas 
em pelo menos 15 especialidades 
diferentes para atender a população. Seu 
funcionamento é de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h, podendo haver agendas 

extras, conforme demanda ou campanhas. 
No segundo semestre de 2018, foi iniciada 
uma ação mais intensa no monitoramento 
de faltas a essas consultas, apesar de 
o número dentro da média nacional 
para o absenteísmo. Em outubro, por 
exemplo, foram ultrapassados os 5 mil 
atendimentos no mês. Em contrapartida, o 
número de absenteísmo vem aumentando 
significativamente, já ultrapassando a casa 
de 1 mil consultas/mês. 
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CENTRO DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS

MAIS REALIZAÇÕES
Em 2018, foi realizada a troca de todos os 
colchões das salas de observação e as 
poltronas de acompanhantes do Pronto 
Socorro, e já foi programada a troca de toda 
a mobília da sala de medicação.
A Secretaria de Saúde também adquiriu 
materiais de procedimentos, como pinças 
e outros objetos. Haverá ainda a troca de 
mobiliário do Pronto Socorro (recepção e 
Posto de Enfermagem, entre outros).

A Secretaria de Saúde adquiriu 5 novas vans para 
transporte de pacientes e funcionários. Quatro 
veículos estão a serviço das unidades básicas de 
saúde e um fica à disposição do Centro de Atenção 
Psicossocial (Caps) de Extrema. 

Os novos veículos, modelo Iveco Daily com 15 
lugares cada, substituem as Kombis de 12 lugares 
que eram usadas até então. 

Todas as vans têm ar condicionado, garantindo 
mais conforto aos pacientes e profissionais da 
saúde. Cada veículo foi adquirido por R$ 150 mil, 
investimento que se traduz em mais segurança e 
comodidade na prestação do serviço público.

Em 2018, foram investidos R$ 1.803.770,59 
em equipamentos e materiais permanentes, 
como aparelhos e utensílios médico-
odontológicos, laboratoriais e hospitalares.
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A Assistência Social de Extrema tem a função 
de garantir a proteção social em prol as famílias, 
maternidade, infância, adolescência e velhice, no 
enfrentamento de suas dificuldades, promoção 
da integração ao mercado de trabalho, bem como 

a habilitação e reabilitação das pessoas com 
deficiência e a promoção de sua integração a vida 
comunitária, por meio de serviços, benefícios, 
programas e projetos.

ACESSO MAIS FÁCIL PARA A POPULAÇÃO
Com tantos serviços prestados pela Assistência Social, 
é importante que a secretaria esteja sempre perto 
da população. Por isso, para melhorar o acesso aos 
serviços, foram feitas algumas mudanças, como a nova 
sede do Centro de Referência de Assistência Social 
(Cras), que passou a funcionar na Rua Tiradentes, 56, 
no Centro. O novo prédio tem uma estrutura melhor 
tanto para os trabalhadores quanto para a população.

PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA 
DE DIREITOS DO CIDADÃO

REALIZAÇÃO DA IX CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 29 E 30 

DE AGOSTO, COM PARTICIPAÇÃO DE MAIS 
DE 500 CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

O projeto “CRAS ITINERANTE” levou os serviços 
até locais mais distantes da cidade. Outra novidade 
foi o “horário do trabalhador”, que estende 
o horário de funcionamento da Secretaria de 
Assistência Social, a cada 15 dias, até as 19h.



• Público estimado de atendimento: 1.326 pessoas
• 200 novas unidades habitacionais em parceria com a  
   Caixa Econômica Federal.
• Ampliação de valor para financiamento do material 
   para construção: de 5 mil para 8 mil reais. 

Projeto NOVO SER

Projeto ALEGRIA DE VIVER

Projeto AUÊ

Projeto TATAME PARA TODOS

HABITAÇÃO: MELHOR QUALIDADE 
DE VIDA E PROTAGONISMO 
DAS FAMÍLIAS EXTREMENSES

• Ampliação do Projeto Zumba nos bairros Tenentes, 
Lavapés, Salto, Forjos, Vila Esperança e Vila Rica. 

•Realização dos projetos Auê (Tenentes), Jiu-
jitsu (Roseira), Tatame para Todos (Tenentes), 
Alegria de Viver (Centro) e Novo Ser (Centro).

Projeto ZUMBA - Vila Rica

Projeto JIU-JITSU

Aumento
de

60%
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AÇÕES QUE TRANSFORMAM A 
VIDA DO EXTREMENSE

Projeto ZUMBA - Lavapés



Muito foi feito em 2018, mas 
ainda há muito avanço pela 
frente, como a consolidação 
da implantação do Centro 
Dia do Idoso e da nova 
sede da Secretaria de 
Assistência Social, além da 
implantação do Centro Dia 
para criança e adolescente 
com deficiência e do 
serviço para acolhimento 
de adolescentes. Para o 
próximo ano, o cidadão 
pode esperar um melhor 
acolhimento, com espaços 
físicos adequados e equipe 
técnica mais qualificada.

• Pronatec: 33 cursos ofertados, com 386 participantes.

• Extrema Qualifica: 10 cursos realizados, com 209  
   participantes e 3 formaturas.

• Balcão de Empregos: nova sede, 5.895 pessoas  
 atendidas e 867 vagas ofertadas (administrativa,   
 liderança, logística, vendas, qualidade, operacional,  
 entre outras). Mais de 700 pessoas reinseridas no  
 mercado de trabalho.
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DESAFIOS PARA
2019 

QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL E
INTEGRAÇÃO AO 
MERCADO DE
TRABALHO



COMODATO COM EXTREMA F.C. 
RESGATA TRADIÇÕES E HISTÓRIA 
DO ESPORTE

Em 2018, foi dado o pontapé inicial nas obras que 
vão transformar o Extrema Futebol Clube novamente 
em uma potência do esporte na cidade. O comodato 
assinado entre a prefeitura e o clube tem duração 
de 30 anos e será responsável por uma completa 
transformação no local. A primeira etapa começou com 
a construção de novos vestiários e arquibancadas 

na quadra coberta existente. As intervenções 
seguirão em 2019, com a criação de espaço para 
eventos e a construção de vestiários, duas quadras 
poliesportivas, sala de jogos, área com playground 
e box para bares e lanchonetes. Serão implantadas 
ainda a iluminação do campo de futebol e a nova 
fachada principal do clube.

Perspectiva digital da futura obra
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ORGULHO DE EXTREMA

REFORMA DO GINÁSIO 
POLIESPORTIVO E CONSTRUÇÃO 
DE NOVAS QUADRAS
A Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude trabalhou, 
em 2018, para possibilitar mais opções esportivas 
para os extremenses, a começar pela construção de 
três novas quadras poliesportivas cobertas nos bairros 
Tenentes, Jardim (Climp) e Furnas, assim com a 
cobertura das quadras dos bairros Agenor, Roseira e 
Mantiqueira.

O Ginásio Poliesportivo Municipal, principal 
equipamento esportivo de Extrema, também passa 
por uma ampla reforma. As melhorias começaram pela 
quadra externa, que foi fechada nas laterais e recebeu 

a reforma dos vestiários e a construção de uma 
arquibancada. A segunda fase de obras contempla 
a troca do telhado do ginásio e a manutenção da 
estrutura e pintura. 

Administrado pela Prefeitura, o ginásio Poliesportivo é 
o local onde são oferecidas diversas aulas gratuitas à 
população, como futebol de campo, futsal, basquete, 
ginástica aeróbica, dança, alongamento, jump, fit ball, 
atletismo, zumba, karatê, judô, jiu-jitsu, capoeira, full 
contact, entre outras.

Reforma do Poliesportivo

Quadra do Ginásio Poliesportivo Alunos de várias modalidades esportivas

O investimento em esporte, espe-
cialmente de uma prefeitura do interior, 
não visa, necessariamente, criar atletas 
de alto rendimento. Mas, quando isso 
acontece, é preciso dar uma atenção 
especial ao esportista. Foi o que 
aconteceu em 2018 com o estudante 
Fábio Luiz de Lima, o Fabinho, uma 
das promessas da natação nacional 
entre as pessoas com deficiência. Ele 
foi o grande destaque de Extrema nos 
JEMG, disputados em Uberaba, entre 
os dias 30 de julho e 4 de agosto, 

trazendo três ouros para a cidade na 
natação, nas modalidades 50 metros 
livre, 100 metros livre e 100 metros peito 
na categoria Pessoa com Deficiência 
(PCD). No final do ano, durante as 
Paralimpíadas Escolares, disputadas 
em São Paulo, Fabinho conquistou 5 
medalhas: ouro nos 100 metros peito 
e 50 metros borboleta, prata nos 50 
metros livres e 100 metros livres, além 
de um bronze no 100 metros costas. 
Parabéns, Fabinho!

Cobertura da quadra da MantiqueiraQuadra Poliesportiva
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EVENTOS REALIZADOS DURANTE O ANO

Seletiva municipal para os JEMG reuniu mais de
400 atletas

13º Extrema Motocross Fest foi realizado no Parque de Eventos

A 5ª Copa de Natação contou com a presença 
de 180 competidores de toda a região

Dia do Esportista contou com diversas 
atividades de lazer 

Mais de 100 atletas representaram Extrema nos tradicionais Jimi, em 
Lavras

Cerca de 90 atletas de Extrema participaram dos 
Jogos da Juventude (JOJU) 2018

Em parceria com a Secretaria de Saúde, foi 
realizada a Caminhada do Idoso

A Prefeitura apoiou as corridas Extrema Trail e 
Corrida de Rua Extrema 117 anos

O projeto Jogando Junto forneceu auxílio financeiro a 34 times de futebol

Evento do Dia das Crianças no Parque de Eventos

Campeonato Municipal de Futebol reuniu 
cerca de 1.200 jogadores 

Agora com
transmissão 

ao vivo 
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A Prefeitura de Extrema homologou o concurso
001/17 em 14 de maio de 2018. Este foi um dos maiores concursos já 
realizados pelo Executivo Municipal nos últimos anos.

CONCURSO PÚBLICO: 

AVALIAÇÃO DE GENTE
VALORIZA O SERVIDOR
O programa de Avaliação de Gente foi 
desenvolvido com o objetivo de promover 
avaliações periódicas de gestores com suas 
respectivas equipes. A Avaliação de Gente 
recebeu várias melhorias no ano de 2018, 
contando com o processo mais informatizado 
e todos os líderes capacitados antes de 
realizar o processo. O seu maior propósito é 
valorizar e contribuir com o desenvolvimento 
de cada servidor. 



As obras da Fábrica de Cultura, maior e mais 
moderno complexo cultural da região, estão em 
ritmo acelerado. Em um espaço de 4 mil metros 
quadrados, em cinco pavimentos e amplo 

EXTREMA TERÁ O MAIS MODERNO 
COMPLEXO CULTURAL DA REGIÃO

estacionamento, a Fábrica de Cultura vai atrair 
diversas atividades, shows, teatro, oficinas, cursos 
e muito mais.

• 4.000 m²   • 5 pavimentos 
• Auditório   • Estacionamento
• Elevador panorâmico
• Espaços para dança, música,    
   artes, entre outros 
• Espaço da Memória 
• Salas multiuso
• Estúdio para ensaio e gravação

ENTREGA
PREVISTA

PARA 
2019  

Em 2018, foram 16 sessões, com exibição de 
32 filmes e animações totalmente gratuitas 
no Cine Teatro Municipal. O projeto tem o 
objetivo de tornar acessível à população as 
principais produções recentes do cinema.

SESSÃO PIPOCA
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PLANO MUNICIPAL DE CULTURA
Em 2018, foi lançada a publicação do Plano Municipal de Cultura de Extrema 
(2018-2027). Este documento é resultante de um processo que envolveu 
diversos atores sociais e representantes do Poder Público na formulação de 
uma política municipal de cultura descentralizada. Seu objetivo principal é 
orientar a Administração Municipal e cidadãos sobre a execução dos projetos, 
programas e ações que serão realizados no período entre 2018 e 2027. 

PROJETOS DA SECRETARIA
PROJETO MÚSICA PARA TODOS: Por meio desta iniciativa, os interessados podem ter acesso ao 
aprendizado dos instrumentos que compõem a Banda do Bem, Coral Municipal, Orquestra Mineira 
Extremamente Caipira e Orquestra Sinfônica de Extrema, que se apresentaram em várias cidades em 2018.

O projeto Oficina de Teatro ofereceu oficinas de teatro para jovens 
e adolescentes com conteúdos que contemplam aulas de iniciação 
teatral, musicalização, leitura de peças de teatro de autores nacionais 
e estrangeiros, dramaturgia infanto-juvenil, entre outros. 

O projeto Portal das Artes atendeu a diversas turmas de alunos, entre 
jovens e adultos, em cursos de desenho, pastel seco, aquarela e acrílica 

sobre tela. Realizou ainda a curadoria de diversas exposições e a 
consultoria no projeto Produção Associada ao Turismo.

Banda do Bem Orquestra Mineira Extremamente Caipira

Orquestra Sinfônica de Extrema Coral Municipal

O projeto História promoveu levantamento de fontes referentes à 
história de Extrema e a realização de 29 entrevistas com moradores. 
Os produtos desta iniciativa serão disponibilizados aos munícipes no 
Espaço da Memória e a partir do Acervo Digital Regional de Extrema. 
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DOMINGO 100% CAIPIRA

FESTA DO PEÃO 2018
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Dedé Santana - 15ª Mostra Teatro 8ª Mostra de Dança

5º Pro Rock FestivalBlues, Jazz & Convidados

FESTIVAL DE INVERNO NATAL 2018

Nando Reis - Atração 
do FENAC

Decoração: “Um Natal no Polo Norte”

Show de Henrique e JulianoMontaria em touros

Desfile de Carro de Boi Almoço tropeiro

Desfile de Cavaleiros e Charreteiros

Show de Rionegro e Solimões Show de Naiara AzevedoShow de Fernando e Sorocaba
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26º Encontro de Bandas 8º Extrema Moto FestExposição fotográfica “Memórias e Momentos: uma 
viagem pelo tempo através das lentes”, de curadoria 
de Obirajara Brito

Show com Caninana

FESTIVAL SONS E SABORES DO NOSSO NORDESTE

Show com Falcão

BIBLIOTECA
MUNICIPAL
Cerca de 16.500 itens, entre livros e gibis; 
3.260 usuários inscritos ativos; 
Quase 17 mil assinaturas na folha de presença (entre 
janeiro e outubro); 
Média de 130 a 170 atendimentos diários; 
8 edições do Leitura no Parque (sendo duas realizadas 
na própria biblioteca); 
8 visitas monitoradas de escolas públicas e privadas; 
2 bate-papos com escritores;
Novidade: livros em braille sobre folclore, culinária, 
música e literatura.

Criação da cartilha em comemoração aos
10 anos de educação patrimonial no município 
de Extrema;

Apresentação de peça teatral com o tema 
Educação Patrimonial e distribuição da cartilha 
em escolas municipais.

A biblioteca fica na Praça Coronel Simeão, s/nº.
(no subsolo do Clube Literário) | (35) 3435.5747

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL



Foram iniciadas as obras do Residencial 
Tenentes V, onde serão construídas 200 
casas. Os futuros proprietários assinaram os 
contratos de adesão com a Caixa Econômica 
Federal em outubro. O valor do imóvel para 
cada mutuário será no valor de R$ 89 mil, 
financiado por meio do programa federal 
“Minha Casa, Minha Vida”. Já a Prefeitura 
de Extrema está custeando R$ 55 mil 
por unidade habitacional, sendo cerca de
R$ 35 mil referente ao terreno e R$ 20 mil 
pela infraestrutura completa, composta 
por serviços de água potável, esgotamento 
sanitário, energia elétrica, iluminação pública, 
asfaltamento de ruas, construção de guias, 
sarjetas e calçadas. 

RESIDENCIAL TENENTES V COMEÇA 
A SE TORNAR REALIDADE
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ESTRADA MUNICIPAL 
JOSÉ APARECIDO “FISGÃO”
Alargamento e pavimentação na via: criou 
uma nova rota para os moradores locais que 
se deslocam para as empresas do Distrito 
Industrial. A obra conta com mais de 3.200 m² 
de pavimentação asfáltica de qualidade.

RODOVIÁRIA MAIS MODERNA, 
CONFORTÁVEL E SEGURA

O Terminal Rodoviário Tei Kameya 
passou por uma ampla reestruturação, 
que o deixou mais moderno, confortável 
e seguro para os usuários. As mudanças  
começaram pela troca do piso, do forro, 
da iluminação e das poltronas de espera, 
além da reforma completa dos banheiros. 
Na segunda fase, foram revitalizadas a 
fachada e o calçamento externo, além 
da instalação de esquadrias em vidro e 
a cobertura externa do local. Essa é a 
principal reforma feita na rodoviária desde 
sua inauguração, no ano de 1991.
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AS OBRAS EM EXTREMA NÃO PARAM: 
EM 2018, FORAM INVESTIDOS MAIS DE R$ 23 MILHÕES

Alargamento da via, construção de 
meio fio e calçadas, obras de drenagem, 
terraplanagem, iluminação pública em 
LED, pavimentação asfática, delimitação 
de ciclofaixa (a primeira da cidade) e 
revitalização do trecho.

Inauguração da sede da Associação 
dos Moradores da Vila Rica “Afonso 
Ferreira Rosa”.

Av. José Marques de Oliveira 
Neto, novo acesso ao Bairro 
Vila Rica

AVENIDA ANTÔNIO SAES PERES

Calçada na Avenida Lavapés

ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA



Asfaltamento do Parque de Eventos e melhoria na iluminação pública no entorno

OBRAS PARA MELHORAR A VIDA DO EXTREMENSE

Avenida José Marques de Oliveira Neto: nova 
via que liga a Avenida Lavapés à Rua Pau Brasil

Ponte sobre córrego da Av. Lavapés: nova ponte 
para pedestres em frente à UBS do Bairro

Asfalto no Bairro Barreiro (2.450 metros)

Asfaltamento na Vila do Matildo.

Ponte em aduelas nos bairros dos Forjos, Jardim, Sertão dos Lopes e Salto de Cima

Alargamento no Acesso ao Bairro do Godoi/ 
Cachoeira 3 com implantação de iluminação. 

Complementação de pavimentação asfáltica no 
Jardim dos Ipês. 

Ampliação do Distrito Industrial dos 
Pessegueiros.

Asfalto no Bairro das Furnas (1.250 metros)

Asfaltamento no Loteamento Céu da Mantiqueira – Bairro do GodoiAmpliação dos estacionamentos dos Parques Municipais da Cachoeira 
do Salto e do Jaguari
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Iluminação no acesso 
ao Jardim Bela Vista

Quadra Poliesportiva - Bairro Jardim

Asfaltamento Chacreamento Santa Rita

Manutenção de estradas rurais

Sinalização de vias públicas

Asfalto novo na Rua Padre Carbone

Asfaltamento em ruas do Centro

Iluminação Pública

Roçada em estradas rurais (Estrada da Embratel)

Terraplanagem CEIM da Vila EsperançaCasa de Minas

Sinalização de vias públicas

Quadra Poliesportiva -  Bairro Tenentes
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Novo Centro Logístico da Privalia foi inaugurado no final de 2018 Dafiti prepara terreno para construção de novo Centro de Distribuição
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FOCO NA GERAÇÃO DE EMPREGO 
E AUMENTO DA RENDA

Nos últimos meses, empresas como Dafiti, Ambev, 
Hinode, Tembici, Intecom e Cabletech chegaram 
a Extrema, criando novos empregos. Um dos 
grandes destaques de 2018 foi a inauguração do 
Centro de Distribuição da Privalia, outlet digital 
multimarcas espanhola. Construído pela Fulwood 
Empreendimentos Imobiliários, o CD possui 48.453m² 
de terreno, doado pela Prefeitura, sendo área total 
construída de 26.773m² e investimento aproximado 
de R$ 57 milhões. O empreendimento é responsável 
pela geração de cerca de 450 empregos diretos e mil 
indiretos para a cidade de Extrema.

Conforme compromisso assumido com a Prefeitura, 
grande parte dos prestadores de serviço/fornecedores 
da obra do CD está sediada no município. Além disso, 
entre as condicionantes e contrapartidas previstas 
para a doação do imóvel estão repasses financeiros 
de R$ 50 mil à Associação dos Desportistas de 
Extrema (Ader) e R$ 30 mil ao Asilo São Vicente 
de Paulo, além da compensação ambiental da área 
suprimida, a qual foi convertida em valores monetários, 
correspondentes a R$ 41.100, destinado à Prefeitura 
Municipal de Extrema. 

Graças ao intenso trabalho da Administração 
Municipal na atração de investimentos, Extrema 
continua liderando a criação de empregos entre 
as cidades do Sul de Minas e região Bragantina. 
Entre janeiro e novembro deste ano, foram criadas 
1.897 novas vagas. São mil vagas a mais do que 
Bragança Paulista. Desde o início desta gestão, 
em janeiro de 2017, já foram criadas 2.622 novas 
vagas. Os dados mostram que não só o volume 
de empregos aumentou, mas a qualidade deles 
também melhorou. Se, nos últimos 4 anos, 25% 
das vagas criadas tinham salários a partir de R$ 
3 mil, em 2018, o percentual aumentou para 31%.



MAIOR ATENÇÃO AO SERVIÇO DE
INSPEÇÃO MUNICIPAL
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FOCO NA GERAÇÃO DE EMPREGO 
E AUMENTO DA RENDA

O programa de compra direta para a 
merenda escolar foi ampliado. Em 2017, 
participaram 18 famílias; já em 2018, foram 
28. O número de produtos para a merenda 
também subiu de 20 para 25 itens. Hoje o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE) de Extrema é o maior do Sul de 
Minas, sendo que a aquisição direta dos 
agricultores representa 45% das compras 
para merenda escolar.

Desde que a Prefeitura começou a 
comprar da Agricultura Familiar, eu 
venho vendendo para eles batata, 
vagem, abóbora. Tudo vai para a 

merenda.

“ “

O Serviço de Inspeção Municipal ganhou uma veterinária responsável que tem a missão de fortalecer os 
pequenos empreendedores que produzem queijo, doces, mel e outras delícias caseiras.

O país e o estado enfrentam uma grave crise fiscal e financeira, e muitas empresas aguardam as 
ações das novas administrações federal e estadual, escolhidas nas eleições 2018, para definir novos 
investimentos. O desafio é manter a criação de novas vagas de emprego num cenário de recessão. 
Mas é preciso continuar remando contra a maré. Extrema continuará recebendo novos investimentos, 
empresas e criando empregos. 

Exemplo disso é o Extrema Business Park, novo centro logístico-industrial, cujo início das obras está 
previsto para o primeiro trimestre de 2019. O parque, sob responsabilidade do Grupo Fulwood, por meio 
da sociedade FW4 Logística e Empreendimentos Imobiliários Ltda, tem investimento aproximado em cerca 
de R$ 264 milhões, sendo R$ 133 milhões para a fase I e R$ 131 milhões para a fase II. O novo centro 
será construído em área total de 385.106,14m², localizado na Estrada da Vargem do João Pinto, Fazenda 
Matão, Gleba 2, Bairro Ponte Nova.

DESAFIOS PARA 2019 

Zé Gomes 
agricultor
Bairro das Furnas



VEÍCULO ZERO KM É DOADO AO CRIE
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OS INVESTIMENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA NA SEGURANÇA PÚBLICA 
MERECEM DESTAQUE, POIS, MESMO SENDO DEVER DO ESTADO, CONFORME PREVÊ 
A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O EXECUTIVO MUNICIPAL CHAMOU PARA SI PARTE DA 
RESPONSABILIDADE. VEJA ALGUMAS AÇÕES:

4 novas viaturas

Doações dos equipamentos de digitalização da rede-rádio

SEGURANÇA PÚBLICA: DIREITO E 
RESPONSABILIDADE DE TODOS

•  Melhoria e ampliação nos convênios de   
  repasse com todas as forças de segurança  
  no Município: Polícia Militar, Polícia Civil,   
  Polícia Militar de Meio Ambiente e Bombeiros.  

•  Aquisição de quatro novas viaturas para   
  PM, ao custo de R$ 348.408,00.

•  Investimentos em materiais permanente   
    para o Centro de Operações da Polícia Militar  
  (Copom), equipamentos de comunicação  
  do policiamento preventivo e para o combate  
  qualificado à criminalidade e equipamentos  
  diversos para melhoria da estrutura da         
  PM, somando mais de R$ 500 mil em   
  investimentos.

•  Implantação do projeto “Olho Azul”, que,  
  em 2019, pretende fazer uma Parceria   
  Público Privada (PPP) com comércios,    
  indústrias e cidadãos em geral, visando   
  ampliar os serviços de videomonitoramento.

•  O sistema de videomonitoramento é   
  um importante projeto que visa auxiliar na  
  conservação do patrimônio público e também  
  serve como apoio as Polícias Militar e Civil no  
  auxílio a crimes e delitos.

Doação do Governo do Estado de MG de um   
veículo de passeio Toyota Etios repassado ao   
Centro de Integração Especial (CRIE) no valor   
de R$ 51.000,00.
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Com o apoio da Prefeitura e o planejamento 
estratégico da Polícia Militar, os índices de 
criminalidade diminuíram em Extrema. Em 2018, 
a 17ª Região da Polícia Militar atingiu o menor 
índice de criminalidade violenta, além de alcançar 
os menores registros de furtos e homicídios, 
assemelhando-se a países de primeiro mundo em 
tais índices.

Ao mesmo tempo, o 59° Batalhão de Polícia Militar, 
sediado em Extrema, alcançou o 1° lugar no 
ranking da diminuição da criminalidade violenta 
entre as 87 Unidades de Execução Operacional 
(UEOps) do Estado. No município, os índices 

CRIMINALIDADE VIOLENTA CAI 
53% EM EXTREMA EM 2018

apontam uma redução de 53% da criminalidade 
violenta, número extremamente expressivo, 
considerando o alto grau de complexidade e a 
difícil prevenção desta modalidade criminosa.

Além disso, houve aumento de 25% nas prisões e 
apreensões por tráfico e uso de drogas, bem como 
crescimento de 14% no número de apreensões 
de armas de fogo em situação ilegal. Ao longo 
do ano, foram realizadas em Extrema 2.242 
operações, demonstrando o comprometimento 
da unidade em garantir a segurança da população 
extremense, por meio da potencialização da 
ostensividade policial militar.

1° LUGAR
no ranking da 
diminuição da 
criminalidade 

violenta



Em 2018, foram feitos novos investimentos 
em extensão de rede de energia elétrica e 
iluminação pública. A gestão está fazendo o maior 
investimento em iluminação pública na história 
de Extrema, ajudando a melhorar a segurança na 
cidade.

MAIOR INVESTIMENTO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA
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 Implantação do “Dia D” da Cultura Organizacional 
da Prefeitura de Extrema (missão, visão e valores).

Tratativas, junto ao TJMG, para instalação da 2ª 
Vara Judicial na Comarca de Extrema.

Implantação de um posto itinerante do Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 
(CEJUSC), por meio de Termo de Cooperação 
Técnica entre Município de Extrema e Poder 
Judiciário de MG.

Andamento nas tratativas da construção da sede 
do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). 

Realização do projeto “Saúde e Cidadania” no 
aniversário da cidade, em setembro.

MAIS AÇÕES 
A Secretaria de Governo continua o estudo 
de novos trechos para realizar serviços 
de extensão de rede para implantação 
de iluminação pública, em parceria com 
a Secretaria de Obras e Urbanismo, uma 
vez que o objetivo é realizar o maior plano 
de iluminação pública da história de 
Extrema. Vai continuar buscando, junto 
às empresas, recursos para destinação às 
entidades socioassistenciais, culturais 
e esportivas do Município, assim como 
buscará parceria para aprovação dos 
projetos aprovados junto às secretarias 
de Estado de Cultura e de Esportes, a 
exemplo da 9ª edição do Festival Comida 
de Boteco. Outro assunto que o Município 
retomará em 2019 refere-se à instalação 
da Delegacia Regional de Polícia Civil 
em Extrema. O tema vem sendo tratado 
desde julho de 2017 e espera-se que, 
com a mudança do Governo estadual, as 
tratativas se tornem melhores.

DESAFIOS PARA 2019 

Por meio de recursos captados de empresas 
com doações de terrenos e isenções tributárias, a 
Prefeitura apoiou as entidades socioassistenciais, 
culturais e esportivas do município.

APOIO ÀS ENTIDADES DO MUNICÍPIO



Nesta gestão, a Procuradoria-Geral do 
Município passou a se equiparar a uma secretaria 
de governo, aumentando sua importância. 
A Procuradoria-Geral é quem representa os 
interesses de Extrema judicialmente (executivos 
fiscais, processos de desapropriação e todo tipo 

PROCURADORIA DEFENDE OS 
INTERESSES DO MUNICÍPIO E DA 
POPULAÇÃO

de demanda judicial, seja na Justiça Estadual 
ou Federal) e extrajudicialmente (vinculada ao 
gabinete como órgão de assessoramento a todas 
as ações do governo em cada secretaria). Esse 
novo formato da Procuradoria-Geral do Município 
já apresentou muitos resultados.
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PLANEJAR É TER RESPEITO COM O 
DINHEIRO DO CIDADÃO
A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão 
lida com números, planilhas, cifras e uma série de 
siglas que, aos olhos do cidadão comum, podem 
parecer complexas e distantes do seu dia a dia. Mas 
o fato é que essa secretaria, além de gerenciar as 
contas públicas, atende diversas necessidades que 
afetam diretamente os moradores, como compras 
de materiais e equipamentos, licitações, serviços 
de arrecadação e fiscalização, tributos, impostos 
e mesmo a regularização de funcionamento de 
comércios, por meio da emissão alvarás. 

Como forma de melhorar o atendimento à 
população, em 2018 foi implantado o sistema de 

senha eletrônica para os atendimentos presenciais 
na Gerência de Fazenda e Geoinformação. Também 
foram disponibilizados mais seis serviços on-line 
(CND Municipal, Boletim de Informações Cadastrais 
– BIC, Emissão de Licença de Alvará, Atualização 
de Parcelamento de Dívida Ativa, Cálculo para 
pagamento a vista da Dívida Ativa e Comprovante 
de inscrição Municipal) na página da Prefeitura na 
internet, para que os próprios contribuintes possam 
emitir esses documentos a qualquer momento e em 
qualquer lugar. 

OUTRO PONTO A SER DESTACADO É O REFIS 2018, PROGRAMA QUE 
REFINANCIA DÍVIDAS DOS CONTRIBUINTES COM O MUNICÍPIO. NESTE 

ANO, FORAM OBTIDOS NÚMEROS EXPRESSIVOS TANTO EM QUANTIDADE 
DE PARCELAMENTOS QUANTO NO TOTAL PARCELADO E NOS 

DESCONTOS CONCEDIDOS. CONFIRA:
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714

atendimentos realizados 
em 10 meses

14.823

alvarás
emitidos

1.918

Credenciais de 
estacionamento para 
idosos e pessoas 
com dificuldade de 
locomoção.

ACOMPANHE OUTROS SERVIÇOS 
REALIZADOS:

processos abertos
1.036

certidões
emitidas

4.498

Cadastros eletrônicos de 
contribuintes

903

ITBIs emitidos
595

pedidos de ligação
de água e energia elétrica

762

processos
internos

143 432
Novas empresas abertas

* Dados contabilizados de janeiro a outubro de 2018.

Viabilidades: pedidos para 
abertura e alteração 

de empresas

977



O PROJETO EM NÚMEROS
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CONSERVADOR DAS ÁGUAS:
MAIS DE 1,6 MILHÃO DE MUDAS PLANTADAS
Em 2018, após 13 anos de atividades, o Conservador 
das Águas ultrapassou a quantidade de 1,6 milhão 
de mudas plantadas e 6.849 hectares protegidos. 
O projeto é pioneiro no Brasil em pagamento 
por serviços ambientais (PSA) ao promover a 
adequação ambiental das propriedades rurais e 
manter a qualidade dos mananciais de Extrema. 
O programa estabelece metas voltadas para o 
aumento da cobertura florestal nas áreas de 
preservação permanentes hídricas e topos de morro, 
conservação do solo, implantação do sistema de 
saneamento ambiental rural, implantação da reserva 

legal e, de forma mais recente, criação de unidades 
de conservação nas categorias de Parque Natural 
Municipal e Reserva Particular do Patrimônio Natural 
(RPPN). A água “produzida” em Extrema abastece 
grande parte do município de São Paulo, por meio 
do Sistema Cantareira. A Prefeitura de Extrema 
recompensa financeiramente os proprietários rurais 
que aderem ao projeto e que cumpram com as 
metas. Sua base conceitual é voluntária, e o valor 
pecuniário pago no ano de 2018 correspondeu a 
R$ 285 por hectare/ano. Os valores são reajustados 
anualmente.

• Mais de 1,6 milhão de árvores nativas 
plantadas;

• 6.849 hectares protegidos;
• 244 contratos em propriedades rurais 

beneficiadas com o PSA;

• 1.000 bacias de contenção de águas pluviais;
• 40.000 metros de terraços em 100 hectares;
• 10 prêmios recebidos, como o Prêmio 

Internacional ONU/Habitat, Prêmio Muriqui, 
Prêmio Greenbest, VIII Prêmio Mineiro de Boas 
Práticas na Gestão Municipal, entre outros.

25 MUNICÍPIOS NO CONSERVADOR DA MANTIQUEIRA

O sucesso do projeto Conser-
vador das Águas inspirou e 
motivou a criação de um plano 
mais amplo de restauração 
florestal para toda a região 
de influência da Serra da 
Mantiqueira: o Conservador 
da Mantiqueira. Até agora, 25 
municípios aderiram ao plano. 
A proposta é que sejam mais 
de 280 cidades abrangidas 
em uma área aproximada 

A Prefeitura de Extrema venceu o VIII Prêmio 
Mineiro de Boas Práticas na Gestão Municipal, 
na categoria de Meio Ambiente, por meio do 
projeto Conservador das Águas. A premiação 
aconteceu durante o 35º Congresso Mineiro 
de Municípios, que foi realizado no Estádio do 
Mineirão.

de 100.000 km² (1,2% do território brasileiro). O 
objetivo é promover a restauração florestal de mais 
de 1.200.000 hectares, utilizando a expertise do 
município de Extrema na execução do Conservador 
das Águas. Nosso município é o núcleo central do 
Conservador da Mantiqueira, prestando apoio técnico 
às demais cidades que integram o plano. Para mais 
informações, acesse conservadordamantiqueira.org.

No final de 2018, o município 
ainda recebeu certificação do 
Ministério do Meio Ambiente, 
promovida em conjunto com a 
Associação Nacional dos Órgãos 
Municipais de Meio Ambiente 
(ANAMMA), como referência na 
gestão ambiental municipal. A 
premiação está prevista para 
junho de 2019, no Fórum Brasil 
de Gestão Ambiental, que será 
realizado em Campinas (SP).
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MUNICIPALIZAÇÃO DO 
LICENCIAMENTO FACILITA VIDA DO 
EMPREENDEDOR

A Secretaria de Meio Ambiente 
ampliou o licenciamento, 
monitoramento e fiscalização dos 
empreendimentos e atividades 
de pequeno, médio e grande 
porte, de impacto ambiental local, 
conforme convênio celebrado 
em 2018 com o Governo de 
Minas. As licenças ambientais 
são emitidas pelo Conselho 

Municipal de Desenvolvimento 
Ambiental (Codema).
Com a municipalização do 
licenciamento, o empreendedor 
tem mais facilidade e agilidade 
de acesso para obtenção das 
licenças e o município tem maior 
controle sobre o desempenho 
ambiental das empresas da 
cidade. 

A Secretaria de Meio Ambiente é a responsável 
pela supervisão do serviço de limpeza pública 
em Extrema, incluindo a coleta seletiva, que 
atinge 100% da zona urbana e parte da zona rural, 
atendendo mais de 10 mil residências. A expectativa 
é fechar o ano de 2018 com a reciclagem de 700 

toneladas de material reciclado. Em seis anos, o 
leilão de materiais recicláveis da Prefeitura já somou 
mais de 2.500 toneladas.

Os principais materiais leiloados são papelão, papel 
misto, sucata de ferro, revistas e livros, aparas de 
plástico, vidro e embalagem Tetra Pak.

CONSCIÊNCIA E SENSIBILIZAÇÃO NA 
LIMPEZA PÚBLICA

Em 2018, o projeto de educação ambiental foi realizado em 17 escolas, 
com participação de 459 educadores e 7.453 alunos

CONFIRA MAIS AÇÕES: 

Projeto Extrema no Clima, lançado em 2018, visa executar ações previstas 
na Lei Municipal de Combate às Mudanças Climáticas

Extrema se uniu ao ICLEI, organização internacional que reúne mais de 
1500 governos engajados com o desenvolvimento sustentável

Conferências discutiram temas para revisão do Plano Municipal de 
Saneamento Básico e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos



ÍNDICE DA EDUCAÇÃO EM EXTREMA 
VOLTA A MELHORAR

A Educação em Extrema voltou a melhorar em 2018. Quem 
diz isso não é a Prefeitura, mas o Ministério da Educação 
(MEC), que divulgou o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb), ano-base 2017. Os dados 
revelaram que, após 4 anos de estagnação, a qualidade 
do ensino melhorou. Os números devem melhorar ainda 
mais nos próximos anos, após a implementação do novo 
sistema de ensino e as demais ações adotadas pela 
prefeitura.

AÇÕES DE 2018:
Capacitação sobre educação inclusiva aos 
docentes da rede municipal. Investimento de 
R$ 56 mil.

Criação de estrutura de RH exclusiva para 
atendimento dos 998 servidores da Educação.

Implantação do Sistema de Ensino SIM, da 
Editora FTD, no valor de R$ 2,4 milhões, com 
capacitações para todo o corpo docente e para 
os gestores.

Captação de R$ 700 mil por meio do Programa 
Federal “Educação Infantil Manutenção”. 

Implantação do programa Mais 
Alfabetização, por meio da contratação 
de assistentes para auxiliar os professores. 
Investimentos de R$ 110 mil anuais.

Regularização da situação fiscal de todas as 
caixas escolares, o que possibilitou a captação 
de R$ 155 mil para todas as escolas/CEIM’s, 
por meio do Programa Dinheiro Direto na 
Escola (PDDE).
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MAIS CONFORTO E SEGURANÇA PARA 
OS ESTUDANTES
A Secretaria de Educação finalizou a renovação 

de toda a frota escolar do município. No total, 

são três veículos para uso administrativo da 

secretaria e outros 18 veículos escolares, entre 

ônibus rodoviários e urbanos, vans e micro-ônibus, 

totalizando R$ 5.944.200 em investimentos.

RENOVAÇÃO DA FROTA ESCOLAR

FLEX LEVA CULTURA LITERÁRIA A 
TODA A CIDADE
O V Festival Literário de Extrema (Flex) e a IV 
Mostra de Cinema foram um sucesso em 2018. 
Diversos espaços públicos da cidade receberam 
eventos, como games, concurso de redação, 
mostra de cinema, oficina para jovens repórteres, 
oficina de estímulo à leitura, contação de história, 
encontro com autores, sarau de rua, shows, entre 

outras atividades. Este ano, a Flex teve como tema 
“Ser-Tão: Caminho sem fim”, uma homenagem a 
João Guimarães Rosa, “o construtor de linguagens”. 
A Flex reuniu especialistas, professores, novos 
escritores e autores de destaques na literatura 
nacional, como Luiz Ruffato, Fernanda Young, 
Antônio Torres e Carola Saavedra.
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Mudanças no recebimento de hortifrútis usados 
na merenda escolar da rede municipal já estão 
melhorando a qualidade dos alimentos e devem 
gerar economia de cerca de R$ 240 mil aos cofres 
públicos municipais. Uma nutricionista agora analisa 
cada produto entregue e zela pela qualidade da 
merenda. Desde o início desse novo padrão de 
fiscalização, empresas foram notificadas no ato 
da entrega, os produtos de baixa qualidade foram 
devolvidos e os faltantes tiveram que ser repostos. 
São produtos de consumo diário pelas crianças e 
de importância nutritiva muito grande. Nesta Gestão, 
cada escola foi equipada com balanças para conferir 
o peso dos produtos recebidos.
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CONTROLE DE QUALIDADE NA 
MERENDA ESCOLAR ECONOMIZA 
ATÉ R$ 240 MIL

AQUISIÇÃO DE 4 MIL CONJUNTOS 
ESCOLARES
Mais de 4 mil novos conjuntos escolares (mesas 
e cadeiras) e outros mobiliários foram entregues, 
em 2018, a todas as escolas da rede municipal 
de ensino em Extrema. O investimento de
R$ 1.625.540 leva mais conforto para os alunos 
e professores das 11 escolas municipais e 6 
Centros de Educação Infantil Municipal (CEIMs) 
da cidade. 
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DESFILE DE 7 DE SETEMBRO 
LEMBRA OS 130 ANOS DA LEI 
ÁUREA NO BRASIL
O desfile de 7 de setembro deste ano aconteceu 
na Avenida Alcebíades Gilli, em frente à Praça Itália, 
com desfiles escolares e também militares, uma 
novidade em Extrema. Participaram do evento 
cerca de 900 alunos de 17 escolas municipais, 
duas estaduais e uma particular. Este ano, o tema 

foi “130 anos da Lei Áurea no Brasil”. Um dos 
destaques do desfile foi a Fanfarra Municipal 
de Extrema (Famex), resgatada pela atual 
administração, que busca recuperar as tradições 
extremenses que se perderam durante o tempo.
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CUIDADO COM O DINHEIRO PÚBLICO
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